
 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych  

osób korzystających z platformy https://konkursy.oeiizk.waw.pl 

Wstęp 
Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych Państwa i Państwa dzieci oraz zgodnie z uczciwymi praktykami 

informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że Administratorem Danych 

Osobowych jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK), z siedzibą główną przy ul. Raszyńskiej 

8/10, 02-026 Warszawa oraz przy ul. Nowogrodzkiej 73. 

Sposób gromadzenia danych  
Dane przekazują nam Państwa dzieci lub Państwo sami, gdy zakładają konto, zapisują się na dane szkolenia lub zgłaszają się do konkursu 

za pośrednictwem strony internetowej https://konkursy.oeiizk.edu.pl. 

Obowiązek podania danych 
Przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Państwu lub Państwa dziecku udział w szkoleniu lub konkursie. 

Zakres danych 
Przetwarzamy kategorie danych osobowych zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz informacje dotyczące płci i dane umożliwiające 

korzystanie z systemów informatycznych (nazwa użytkownika, informacje o operacjach wykonanych na danych), w przypadku szkoleń 

ponadto dane zawarte w karcie zgłoszenia, obecności, podpisy, rodzaj i data formy doskonalenia. 

Cel przetwarzania 
Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia szkolenia lub konkursu oraz prowadzenia dokumentacji, a także w celu wymiany doświadczeń 

pomiędzy uczestnikami zarejestrowanymi na platformie.  

Podstawa przetwarzania 
Dane przetwarzane są na podstawie: 

• Art. 6 ust. 1 litera a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1), czyli na podstawie 

dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, jakim jest zapisanie na szkolenie lub do udziału 

w konkursie za pomocą platformy internetowej. 

• Art. 6 ust. 1 litera f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1), do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. Do uzasadnionych interesów zaliczamy: 

− wykazanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa i wymaganiami instytucji nadrzędnej, 

− umożliwienie kontaktów pomiędzy użytkownikami platformy. 

Odbiorcy danych 
Dane mogą zostać przekazane lub udostępnione w całości lub części innym podmiotom.  

Potencjalne kategorie odbiorców to: 

− inni użytkownicy platformy konkursy.oeiizk.waw.pl w celach kontaktowych i zgodnie z zasadami działania platformy, 

− instytucje nadrzędne, jak Mazowieckie Kuratorium Oświaty, 

− dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych, 

− inne podmioty przetwarzające dane, które przetwarzają dane na wyłączne polecenie Administratora danych i są na podstawie umowy 

zobowiązane do ochrony powierzonych im danych. 

Okres przechowywania 
Okres przechowania może się różnić w zależności od realizowanego celu przetwarzania. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny 

do realizacji poszczególnych celów. 

Realizacja praw  
Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych swoich lub swoich dzieci i ich poprawiania. W wielu przypadkach mają Państwo 

także prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. 

Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie 

uzasadnionym interesie. W przypadku Państwa sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył 

sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania. 

Mają Państwo także prawo złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego.  

Dane kontaktowe 
W przypadku żądań i pytań dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt: w przypadku szkoleń z Kierownikiem Działu 

Organizacji Szkoleń, tel. 22 579 41 21, w przypadku konkursów na e-mail: logia@oeiizk.waw.pl. 

Mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie na numer 22 626 83 90, na adres poczty elektronicznej 

iod@oeiizk.waw.pl lub listownie na adres siedziby Ośrodka: 

Inspektor Ochrony Danych 

Ośrodek Edukacji Informatycznej 

i Zastosowań Komputerów w Warszawie 

ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa. 
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